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Wojna w Ukrainie. Raport dzienny. 9 marca 2022, godz. 10.00  

Sankcje. Rosyjska blokada wkracza na kolejny etap obejmując sektor naftowy i gazowy. W ramach sankcji 
wobec Rosji, Stany Zjednoczone zakazały importu rosyjskiej ropy, skroplonego gazu ziemnego i węgla. Zakaz 
obejmuje również ograniczenia wszelkich dalszych inwestycji oraz tych podmiotów, które mogą przyczynić się 
do rozwoju rosyjskiej energetyki. Wielka Brytania również przyłączyła się do zakazu wydając stosowne 
oświadczenie, w którym ogłosiła zamiar zaprzestania importu rosyjskiej ropy do końca 2022 roku. Rosyjski 
import stanowi 8% całkowitego zapotrzebowania Wielkiej Brytanii na ten surowiec. UE ogłosiła plan 
uniezależnienia Europy od rosyjskich paliw kopalnych wcześniej niż przed 2030 r. Obecnie UE importuje 90% 
swojego zapotrzebowania na gaz, przy czym z Rosji pozyskiwane jest ok. 45%, z czego w poszczególnych 
państwach członkowskich ten stosunek jest rożny. Z Rosji importowane jest również ok. 25% ropy naftowej i 
45% węgla. 

Dodatkowo Wielka Brytania zaostrzyła sankcje wobec administracji Władimira Putina, zakazując wszystkim 
rosyjskim samolotom lądowania i przelotu nad Zjednoczonym Królestwem. Zakaz dotyczy również eksportu z 
zakresu sektora lotniczego i kosmicznego - obejmuje ponadto technologię, jej komponenty oraz produkty 
ubezpieczeniowe i reasekuracyjne. 

Polityka zagraniczna. Japonia nadal upomina się o Wyspy Kurylskich, które są częścią Rosji od końca II 
wojny światowej. Spór powraca w świetle trwających rosyjskich prób okupacji kolejnych terytoriów Ukrainy. 
Premier Japonii Fumio Kishida podkreśla, że problem Wysp Kurylskich pozostaje nierozwiązany. 

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący KE, ostrzega przed ewentualnym rozszerzeniem rosyjskich ambicji 
militarnych na kraje bałtyckie - Litwę, Łotwę i Estonię, o ile Rosja nie zostanie zatrzymana na Ukrainie. 

W dniach 10-11 marca w Paryżu odbędzie nieformalne spotkanie szefów państw i rządów UE. Spotkanie 
poświęcone będzie dalszym dyskusjom na temat zdolności obronnych UE, zmniejszeniu zależności 
energetycznej i budowy silniejszej gospodarki. Część posłów ukraińskich ma jednak nadzieję, że państwa 
członkowskie dojdą do konsensusu w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE. Nie jest to jednak jasno wskazane 
w porządku obrad. Think-tank „Europa Nova” przygotował krótkie wyjaśnienie, dlaczego Ukraina zasługuje na 
status kandydata do UE. 

Społeczność międzynarodowa. Niemcy zapowiadają wszczęcie śledztwa w sprawie rosyjskich zbrodni 
wojennych w Ukrainie. Spiegel poinformował, że niemiecki prokurator generalny Peter Frank wszczął śledztwo 
w sprawie użycia przez Rosję amunicji kasetowej, ostrzału budynków mieszkalnych, gazociągów i składowisk 
odpadów nuklearnych. Hiszpania zdecydowała się na podobny krok , który ma na celu wyjaśnienie 
„poważnych naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego przez Rosję w Ukrainie”. 

Korytarze humanitarne. Rosyjskie wojsko ponownie ostrzeliło korytarz humanitarny, nie pozwalając 
dzieciom, kobietom i osobom starszym ewakuować się z Mariupola (obw. donieckim). Sytuacja w mieście 
pogarsza się z dnia na dzień. Rosja przypuściła atak w kierunku korytarza humanitarnego, w wyniku którego 
ludzie zostali uwięzieni w mieście. W Mariupolu, w wyniku ciągłych ostrzałów i ograniczonego dostępu do 
zapasów, zmarła z odwodnienia 6-letnia dziewczynka. Ostrzelany został również konwój pomocy 
humanitarnej. Śledź wiadomości osób, których rodziny przebywają w Mariupolu. W obwodzie mikołajowskim 
wojska rosyjskie ostrzelali grupę opiekunów sierocińca. Zginęły co najmniej 3 osoby, a kolejne 2 zostały ranne. 
Ponad 3000 cywilów zostało ewakuowanych z Irpina (obw. kijowski), z kolei ok. 5000 cywilów z regionu Sumy. 
Dalsza ewakuacja, w tym zagranicznych studentów, będzie kontynuowana dzisiaj. Zgodnie z porannymi 
ogłoszeniami dzisiaj powinny rozpocząć się ewakuacje z Buczy, Worzela, Hostomelu, Energodaru, Irpina, 
Borodyanki, Mariupolu, Iziumu i Wołnowachy. 

Miasta pod ostrzałem. Wojska rosyjskie zrównały z ziemią szpital w Izium (obw. charkowski). „Myślałem, że 
bramy piekielne są zamknięte, ale okazało się, że to tylko pierwsze piętro. To jest recepcja naszego Szpitala 
Miejskiego. Prawdopodobnie kolejna tajna baza NATO. Pacjenci starali się wydostać z gruzów jak tylko mogli” 
– napisał zastępca burmistrza Wołodymyr Matsokin. Kolejne ataki mają doprowadzić do zniszczenia 
infrastruktury elektrycznej, odcinając dostawy prądu. Pociski zniszczyły 7 domów w Malinie (obw. żytomierski), 
zabijając 5 osób, w tym 2 dzieci. Irpin, Vorzel, Bucza, Hostomel, Zabuchia, Mychajłowka-Rubieżówka (obw. 
kijowski) są atakowane przez wojska rosyjskie, a także odcinane od dostaw żywności. Mimo prowadzonej 
operacji ofensywnej, Chersoń i jego region nadal prowadzą pokojowe wiece w gminach: Oleszki, Goła Prystan, 
Bereżanka i Wersznerogacja.  
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Bezpieczeństwo energetyczne. Ukraina przewiduje przystąpienie w ciągu tygodnia do europejskiego 
systemu energetycznego ENTSO-E. Proces synchronizacji systemów jest na końcowym etapie. MAEA straciła 
kontakt z systemami monitorującymi w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, które pozostają pod kontrolą wojsk 
rosyjskich. Personel Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej jest przetrzymywany i według doniesień torturowany 
przez siły rosyjskie. Nagrano wyreżyserowany film z personelem elektrowni, który może być wykorzystywany 
do dalszych manipulacji. Obecnie znajduje się tam ok. 500 rosyjskich żołnierzy i 50 ciężkich pojazdów 
wojskowych. 

Zamknięcie biznesu. Shell, po wielu dniach nacisków, wycofuje się z rosyjskiego rynku, zobowiązując się do 
zaprzestania kupowania rosyjskiej ropy, zamknięcia centrów serwisowych oraz działalności w zakresie paliw 
lotniczych. McDonald’s tymczasowo zamknie 850 restauracji. Unilever wstrzymuje eksport do Rosji. Bolt 
przekazuje Ukrainie 5 mln euro i zamyka działalność na Białorusi. Coca-Cola i PepsiCO podjęły decyzję o 
zawieszeniu działalności w Rosji. Universal Music Group, największa firma fonograficzna na świecie, ogłosiła, 
że zawiesza wszelkie operacje biznesowe w Federacji Rosyjskiej i zamyka swoje biura. 

Bezpieczeństwo cyfrowe. Ataki phishingowe uderzyły w Ukrainę i Polskę. Google donosi, że zostały 
przeprowadzone z Białorusi i miały na celu dotarcie zarówno do członków polskiego wojska, jak i ukraińskich 
urzędników oraz specjalistów z obszaru bezpieczeństwa. 

Dezinformacja. Rosja znalazła kolejny powód, by usprawiedliwić swoją militarną inwazję na Ukrainę. Według 
doniesień RIA Novosti, atak Rosji na Ukrainę rzekomo udaremnił „na dużą skalę ofensywę strajkujących grup 
wojsk ukraińskich” przeciwko samozwańczym republikom ludowym. To samo źródło informuje o planowanym 
ataku Ukrainy na Ługańską oraz Doniecką Republikę Ludową. 

Notatki z pola walki. Ołeksandr Mykhed, ukraiński pisarz, opublikował na łamach Financial Times esej o 
swoim rodzinnym Hostomelu pozostającym pod okupacją. List z Ukrainy: język wojny | Financial Times (ft.com) 

Statystyki: 

● Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ogłosił łączne szacunkowe straty rosyjskiego wojska na 9 
marca 2022 r., godz. 6.00: wojska – ponad 12 000, czołgi - 317, APV ‒ 1070, systemy artyleryjskie – 
120, MLRS – 56 , systemy przeciwlotnicze - 28, samoloty - 49, śmigłowce - 81, pojazdy - 482, lekkie 
łodzie motorowe - 3, zbiorniki paliwa - 60, poziom operacyjno-taktyczny BSP - 7 

Liczy się każda akcja, żaden wkład nie jest zbyt mały! 

● Wesprzyj Ukraińską Grupę Ochrony Przyrody, która walczy o zachowanie parków przyrody i dzikiej 
natury, kupując żywność dla zwierząt. 

● Zobacz, jak rozmawiać o wojnie w Ukrainie. 
● Kliknij link, jak wesprzeć Ukrainę poprzez wpłaty na rzecz wiarygodnych organizacji. 
● Podziel się swoją historią o Ukrainie - niezależnie od tego, czy tu podróżowałeś, czy masz znajomych. 

Rozpowszechniaj informacje o Ukrainie. 
● Podziel się prawdą — rozpowszechniaj informacje o naszych aktualizacjach i stronie internetowej 

Dziękujemy za wsparcie Ukrainy! Chwała Ukrainie! 
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